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 Alhamdulilliahirrobb’alamin, puji syukur penulis panjatkan kwhadiran 
Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kualiatas Pelayanan 
Publik Pada Kantor Camat Salang Kabupaten Simeulue” dengan baik. Sholawat 
serta salam yang tak pernah hentinya juga penulis hanturkan kepada junjungan 
besar Nabi Muhammad SAW. 
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pendidikan. Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masi sangat jauh dari kata 
kesempurnaan. Penulisan skripsi ini menjadi pengalaman yang sangat berharga 
bagi penulis, semoga kelak akan membawa manfaat yang berlimpah bagi penulis 
dan pembaca. Adapun judul yang dikemukakan yaitu : “Analisi Kualitas 
Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Salang Kabupaten Simeulue” 
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dapat menyempurnakan  penulisan skripsi ini. 
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serta sebagai Dosen Pembibing II yang telah berkenan memberikan 
arahan, dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyempurnakan 
penulisan skripsi ini. 

5. Kepada Camat dan seluruh pegawai Kantor Camat Salang yang telah 
mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data 
yang diperlukan untuk penyelesain skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen dan Staf pengajar yang telah mendidik dan telah 
menyumbangkan ilmu pengetahuan selama penulis belajar di Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dharmawangsa Medan. 

7. Kepada Ayah tercinta Hamdan Amin dan Ibu tercinta Rostimikar yang 
telah memberikan semangat, motivasi, mendo’akan dan dukungan 
sehingga skripsi ini dapat selesai. 

8. Kepada teman-teman seperjuangan Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik yang telah banyak membantu, serta memberikan dukungan dan 
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9. Kepada teman baikku Nurhayati terimakasih telah banyk membantu 
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

Akhirnnya atas bantuan dan do’a , motivasi, dukungan serta bimbingan yang 
telah diberikan penulis tidak dapat membalasnya. Hanya do’a yang dapat penulis 
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bermanfaat bagi kita semua  

Medan 15 Oktober 2019 

 Penulis 

  

Rahmad Aulia 

NIM :16220059  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii 
 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA




